
27-2-2020 E-mail - Paschal Vliegen - Outlook

https://outlook.office.com/mail/junkemail/id/AAQkADQxMjQxMTlhLTk4NTMtNDQ5Zi04YzA3LTAzMGRmOGRhNmFhNQAQADE5j6kWRvRKq%2… 1/2

De Hagenpoort, Nieuwsbrief 24 2019-2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 27-2-2020 16:35
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Personele info
We verwelkomen twee nieuwe collega’s:

Petra Ekkelboom is deze week gestart als onderwijsassistent in de groepen 1/2A en 1/2B. Nu
de kleutergroepen wat voller worden zorgt zij tot de zomervakantie voor extra
ondersteuning in de groepen.
Judith Muil start binnenkort als leerkracht op dinsdag en donderdag, ook tot de
zomervakantie. Judith vervangt beurtelings alle collega’s een dag, zodat zij groeps- en
school-gerelateerd werk kunnen doen. De aanstelling van Judith is mogelijk door de extra
‘werkdruk-gelden’ van de overheid. Judith heeft bij ons stage gelopen in de huidige groep 8.
Kortgeleden heeft ze haar PABO-opleiding afgerond.

Informatie Voorschoolse Opvang
Diverse ouders hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid van Voorschoolse Opvang (dus voor
8.30) op onze school. Heeft u hiervoor (vrijblijvend) belangstelling dan bent u op maandag 9
maart om 16.30 welkom op school. Cecile Spoelder van Sam & Ko zal u informeren op welke
wijze en onder welke voorwaarden dit georganiseerd zou kunnen worden op de Hagenpoort. Bent
u van plan om te komen, stuur dan een mailtje naar Paschal p.vliegen@dehagenpoort.nl

Projectweek ‘Kunst & Machines’ en expositie
Deze week hebben we met de leerlingen veel plezier beleefd aan de excursies naar de
Bolwerksmolen en het Techniekmuseum Oyfo. Hier hebben de leerlingen inspiratie opgedaan voor
de projectweek.

Tijdens de projectweek, van maandag 2 t/m vrijdag 6 maart, werken de leerlingen met
kunstenaars en daarnaast ook onder begeleiding van de leerkrachten aan het thema.
Voor de eindpresentatie, in de vorm van een expositie in de groep(en) van uw kind(eren),
bent u van harte uitgenodigd. Dit is op vrijdag 13 maart van 8:20 tot 9:15 in het lokaal
van uw kind. U bent uiteraard ook welkom in alle andere groepen.  

Aanmelding broertjes/zusjes 
Heeft u nog een zoon of dochter die geboren is in 2017 en die u wilt aanmelden op de
Hagenpoort, wilt u dit dan doen voor 18 april a.s. Broertjes en zusjes hebben voorrang bij plaatsing
maar we kunnen dat alleen maar waarmaken als we de aanmelding tijdig hebben. Na de
meivakantie gaan we plaatsen voor het kalenderjaar 2021; voor 1 juni ontvangt iedereen bericht.

Bericht van de MR
De notulen van de MR-vergadering van 20 januari jl. staan op de website en hangen in de hal op
het MR-bord.

Bericht van de ouders van Nova en Jackie
Beste ouders/verzorgers,

Op 29 maart vindt er een KiKa loop plaats, georganiseerd door winkelcentrum Colmschate. Alle
donaties van deze loop gaan naar KiKa.
KiKa financiert onderzoeken naar kinderkanker om de behandelingen te verbeteren.
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Onze dochter en zusje Jackie uit groep 4 heeft een hersentumor en ondergaat momenteel een
chemo behandeling.
Als geen ander weten wij hoe belangrijk geld inzamelen voor KiKa is. Daarom zijn wij Team
Jackie gestart.
We zijn begonnen met 2 teamleden en zijn al uitgegroeid naar 14 teamleden. Iedereen die het leuk
vindt kan meedoen, er zijn verschillende afstanden en er is ook een wandelloop. Dus hou je van
wandelen of rennen en wil je iets doen voor KiKa, wordt lid van Team Jackie. Het leuke is dat je
dan zelf ook donaties kan ophalen voor het team. Doordat er verschillende afstanden zijn loopt
iedereen zijn eigen loop, als er begeleiding nodig is moet hier dan ook zelf voor gezorgd worden.
Alle informatie is te vinden op www.colmschatevoorkika.nl.
Aanmelden kan via onderstaande link (ik wil in dit team). Ons sponsoren mag natuurlijk
ook 😊: https://www.colmschatevoorkika.nl/team/team-jackie

Groeten,
Sander, Eva,
Nova en Jackie

Informatie van Zabuki
Zabuki (Wetenschap & Techniek voor kinderen) organiseert op woensdag 11 maart ‘Zabuki gaat
high-tech’ (Kan een robot zichzelf nabouwen? Kan een robot keuzes maken? . Hoe robot ben jij?)
Meer informatie op zabukideventer.nl

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort

 

 

Deze e-mail is verstuurd vanuit ParnasSys namens 'obs De Hagenpoort' door 'Paschal Vliegen'.
Wilt u uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de school door te reageren op
deze e-mail, of door te mailen naar: p.vliegen@dehagenpoort.nl .
Als u deze e-mail als ongewenst ervaart en geen e-mails van deze school meer wilt ontvangen,
kunt u zich via deze pagina afmelden. U ontvangt dan geen e-mails meer van deze school.

http://www.colmschatevoorkika.nl/
https://www.colmschatevoorkika.nl/team/team-jackie
https://start.parnassys.net/bao/unsubscribe?email=p.vliegen@dehagenpoort.nl&token=%2B2cPhIjYA%2BKwY41OhOrGCg%3D%3D

